
El medi conscient

Josep C. Verges

La definicio del medi ambient

EI medi ambient no es ('Eden on abans imperava el status quo, Iliure de la presencia de I'homme.
1'J pecat original de I'home no es la seva existencia. El medi ambient, o com a minim la vida tal com
la coneixem, engloba I'home com unit part integral de la seva composici6.

Poderu imaginar molts tipus de medi ambient. La vida i I'erosi6 han canviat la composicio basica
de I'atmosfera a la Terra, pert) petites variacions en temperatura i condicions ambientals poden fer variar
dramaticament les expeclatives en masses planetaries similares (Taula I ).

Taula I. La composicio de les atmosferes en tres planetes similars

La Terra sense Venus Mart
A viii erosio ni rida

N, 7K% CO 98%o CO, 96% CO, 95%
O, 21% N, 2% N, 4% N2 3%
Ar I% Ar 200ppm Ar 50ppm (?) Ar 2%

11,O 3km H ,O 3km H, O traces H,O traces

Font: Tobias Owen "Les atmosferes dels planetes" in Joan Oro, Josep C. Verges and J.A. Plana Castellvi, eds.,
Fls planetes eomparats, Barcelona 1980.

Una definici6 adequada del medi ambient son aquelles condicions planetaries necessaries per a
mantenir la vida. Aquesta definici6 no exclou d'entrada I'home del medi ambient. I podem afegir encara
rues que ]'home controla el seu medi ambient a Ilarg termini. Un medi ambient que depen de ('home
es tan "natural" corn un sisterna "natural" sense explotar ni alterar (I). Realment costa pensar d'un medi
ambient it la Terra que no estigui influenciat per I'activitat de ('home. Un exemple radical del control
de I'home es la ciutat que to el seu propi clima, diferent del rerapais, pet-6 que permet un medi ambient
viable it Ilarg termini (Taula 2).

L'economia hauria de ser part integrant de I'estudi del medi ambient, ja que com afirmem I'home
pertany i controla alhora el medi ambient. L'econonia no tindra sentit sensen coneixer el medi en que
viu I'home, per6 el medi ambient no es pot entendre en la seva totalitat sense coneixer les interaccions
humanes.
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Taula 2. El medi urba

!U( fof's (lunatics 7c rariac1(1 respecte
el rerapais

lnsolacio -15%

Humitat -6%
Vent -25%
Nubolositat 10%
Smog 30%
Boira 100%
Pluja 10%

l^ont: W.P . Lowry "The Climate of Cities" Scientific American , August 1967.

L'economia ambiental no hauria de quedar-se com activitat marginal, un pont entre dos coneixements

tancats, sino que hauria d'expandir-se cap un nou nivell de coneixement. No penso en termes del que

ha representat la macroeconomia per a I'analisi macroeconomic, sing en termer freudians de crear un

nivell nou de pcnsament que governi I'home i el medi ambient.

L'economia com a ment freudiana

EI primer nivell inconscient de la ment economica es el mercat. El mercat 6s la creaci6 de ['[ionic,

per-6 ha evolucionat independentment dcls sous designis. Es el producte de l'accio humana, entesa corn

evolucio social no conscient, semblant a la Ilengua o el dret (2). El segon nivell pre-conscient es el govern,

entrs en un ventall ampli dels sous limits d'intervencio -des de la Ilibertat de no ser danyat de Mill a

les externalitats de Pigou, els macroparametres de Keynes fins al control de la produccio de Marx. Totes

les formes d'intervencio son realment intents mes o menys extensos de manipulacio de lament inconscient

del mercat.

Podem arriscar-nos a desenvolupar un tercer nivell conscient ambientalment de la ment econOmica7

Ni el primer estrat inconscient del mercat ni 1'evoluci6 darwiniana de la intervencio estatal han aconseguit

arribar a ('Eden dels economistes: I'Edat D'Or Permanent o Steady Golden State. La nostra preocupacio

amhiental postula que ('home es part integral del medi ambient i aixo ens justifica formular un nou nivell

conscient de ('economia basada en el medi ambient. Aquest medi conscient es pot aconseguir a traves

de I'us dels coneixements.

Abatis que res, pero, un comentari sobre Freud i Darwin. L'economia ambiental no ha trobat aquell

investigador solitari capa4 d'ampliar el nostre us del coneixement. EIs progressos de Freud i Darwin es

varen basar en anys d'investigacio callada i d'aillament. Tenim I'actitud adequada en economia i medi

ambient per arribar a aconseguir el medi conscient?

La revolucio keynesiana va ser massa facil i potser danyina per a ('economia, basada tries ell ]a

intuicio que Ia investigacio. En realitat l'economia pateix de cientificisme, que es defineix com ('intent

de copiar les ciencies exactes, imitant processos mecanics per explicar els fenomens complexes de

('economia, on les lades quantificables son necessariament limitades i. si seguim a Hayek, exclouen Ia

informacio basica de temps i Iloc que nomes pot coneixer el participant individual en el mercat. (3)

L'analisi economic tradicional o be ha ignorat el medi ambient, considerant els factors com "donats"

o "Iliures", o be ha distorsionat greument la relacio entre el mercat i el medi ambient. Les ahelles de

Meade tenien que demostrar I'existencia d'externalitats, quan existeix un mercat desenvolupat en serveis

de pol.linitzacio i nectar en contra del que ensenyen els Ilibres de text. (4) Dc forma similar, el "servei

public indispensable i activitat obvia i natural del Govern" de Samuelson es a dir el tar. funcionava

perfectament rota conditions de mercat. (5)

L'economia ambiental ha entrat sovint en desprestigi per la model.lacio a gran escala amb predictions

facilment errades de catastrofe ambiental. Els ordinadors no son humans i no poden doncs adaptar-se

it les circumstancies ni posseir coneixements independents del mon on s'existeix. Corn a consequencia

un ordinador pot preveure una catastrofe que mai passara perque ('home s'adapta al seu ambient. (6)

L'economia ambiental pateix d'una manta de coneixement degut a I'estructura actual de ('economia

i a la manta d'investigacio. Per on medi conscient necessitem teories basades en investigacio. Stno es
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prcndran lonrluvonK nial I^rn,u^lc,, i1 .Iu^6ric, i iontradirti)II dcpLncnl (IC ^lo^-I;in^ coil) hn,lr^u i
ntcdi ambient I "augntentar .. Ia intcrvcnci6.

La manta de dades provoca Ia por del medi ambient i reactions reflex dels altres dos nivelis de
I'econontia : el mercat i el Govern . La manta de coneixements danya el medi ambient al continuer into
unit educaci6 economica incompatible amb un medi conscient.

La definiei(i del medi conscient

El medi conscient el definint segons els scgdents supostos:
I) El medi ambient no to sentit sense una presencia humana.
2) Les externalitats son bipolars.
3) L'economia es una demostraci6 quotidiana de I'adaptabilitat humana. Mercats, mercats aparents

i la intervenciti podcn tots ser eines dtils en el control ambienial.
4) El cost de control ambiental no es excessiu.
5) El medi ambient es un be superior que la sensibilitat humana controla quan es necessita.
6) Hi ha una resposta positiva humana als problemes ambientals.
El medi ambient pot explicar-se com Ia satisfacci6 de necessitate humanes creixents amb un medi

ambient limitat. Encara que aixo pugui semblar el cam) cap a la catastrofe, en realitat cis homes s'adapten,
els valors es reorienten favorablement mitjan4ant I'educaci6 i el medi ambient no es tan limitat
economicament coin fisicament. Els recursos no son simplement quantitats fisiques sinti tambe variables
economiques. Per exemple, el canvi tecnologic converteix una zona de pastureig en cl centre d'agricultura
d'hort mes important d'Europa a El Ejido (Almeria). Tecnologia israeli d'agricultura de desert, una
exploraci6 cientifica d'aigua subterrania, ma d'obra disponible i experimentada, la proximitat del Mercat
Contd, un clima templat i unes condicions inversores favorables hail fet El Ejido d'avui. Pero fa vint
anys, ni des d'un punt de vista economic ni ambiental no haguessim posit massa valor a una zona
sernidesertica amb baixa densitat de poblaci6 i un equilibri ecologic delicat. Aixi que hem de ser cants
a I'hora de definir cis limits ambientals, perque ['home cs un factor important en determinar on son realment
aquests limits.

El segon supost de treball en el medi ambient conscient cs la bipolaritat de les externalitats. Al
contrari de ('argument linial de Pigou, la majoria d'externalitats de let si que mostren una resposta de
mercat o com it minim dos actors en situaci6 de negociar (7). La intervenciti no es justificable coin soluci6
al trobar una externalitat quan la negociaci6, basada en els drets de propietat definits per la llei, pot portar-
se a terme.

Una alternativa a la intervenciti es la correcta definici6 de drets de propietat, que permet la
internalitzaci6 dels problemes ambientals. Aquests drets de propietat no son il.Iimitats o privatitzadors.
Ws aviat els drets de propietat son els usos socialment acceptables dels recursos escassos. (8)

El dret d'aigua espanyol ha evolucionat amb els drets de propietat. Els origens provenen del rei
Jaume I al segle XIL L'aigua no tenia propietat en si sinti que pcrtanyia als terrenys que regava. Els
usuaris eren responsables pel seu manteniment i administraci6, rota la protecci6 reial, amb decisions pieses
per principis majoritaris. L'essencia d'aquesta tradici6 es va incorporar a la Llei d'Aigues de 1866 que
ha perdurat fins 1985, quan el nou govern socialista, argumentat que la "plan ificaci6" anava per davant
dels drets de propietat, va nacionalitzar gran part dels drets sobre I'aigua. I.'impacte pero sera gradual
perque els actuals titulars mantindran els seus drets durant 75 anys, in cop registrats (9). La perdua de
drets de propietat i ('augment d'intervenci6 estatal posa en gdesti6 tota I'estructura de I'us d'aigua a
Espanya, centrat en les Confederations Hidrografiques.

Aqui arribem al nostrc tercer punt: I'us de I'economia en el control ambiental. En Iloc d'argunients
linials per a protegir el medi ambient, que porten de I'identificaci6 d'un problema it una major intervenciti,
el metode d'un medi conscient sera I'utilitzaci6 per tres bandes de mercats, mercats aparents i intervenciti.
Els mercats aparents tenen una especial significaci6 com a pont entre els drets de propictat, les external i tilts
i la intervenciti. L'cxitosa utilitzaci6 dels mercats aparents es pot comprovar en I'exemple de l'organitiaci6
de les aigues continentals. EI control dels rius representa una eina positiva en la integraci6 dels problemes
ambientals i economics a baix cost i amb poca intervenciti, mitjan4ant la creacio d'autoritats d'aigua
it les conquer dels rius. Per funcionar com un mercat aparent aquestes autoritats han de complir dues
conditions:
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a) Plena responsabilitat sohrc I'us d'aigua a la conca, sense dislingir I'origen (aigua suhterrania o

superficial), el opus ('us o els drets de propietat (privat o public).

b) Participaci6 obligatoria de tots els usuaris d'aigua, inclos els pol.lucionadors en el mercat aparent.

La tradicio espanyola es basa en els principis del mercat aparent sobre 1'aigua. Aquest es va consolidar

amb la creaci6 de les Confederations Hidrografiques I'any 1926. Les Confederacions es regien per una

Assemblea amb la participaci6 obligatoria dell usuaris d'aigua, amb dret de vot segons I'us d'aigua i

tan sols una participaci6 minoritaria del govern. Els interessos intervencionistes rapidament varen

aconseguir la suspensi6 de I'Assemblea, breument durant la Republica dell anys 30 i, mes evideniment,

amb Franco. En un retrat de cinisme feixiste, Franco va decretar el 1942 que, ja que I'Assemblea no

es reunia per elegir una nova Junta, "provisionalment les autoritats d'aigua es regirien exclusivament

pets seus representants governamentals" (10). 1 aquesta situaci6 encara es mant6 avui en dia. El propi

nom de Confederations Hidrografiques va ser proscrit durant vint anys, utilitzant en el seu floc una

terminologia tan descriptiva de la situaci6 real com: Divisiones Burocraticas, i despr6s Jefaturas de Aguas,

i finalment Comisarfas de Aguas. Les Confederacions Hidrografiques avui han recuperat el nom, per-6

actuen coin oficines de planificaci6 i els usuaris d'aigua no poden tenir m6s d'un terc de representants

a I'Assemblea, i els dos ter4os restants son funcionaris dels diversos estaments oficials.

L'us d'aigua a Espanya to molts problemes degut a la intervenci6 ineficac del govern, el creixement

economic i I'urbanitzacio. Amb la dernocracia, Espanya s'ha desplacat del centralisme politic basal en

el model frances cap a I'Estat de les Autonomies. En un proc6s que encara segueix, les Confederations

Hidrografiques s'estan traspassant a les autonomies. Les autonomies m6s dinamiques o creatives, coin

la de Catalunya, melds varen comencar a controlar la pol.luci6 de l'aigua abans que s'haguessin produit

les transferencies. Grades al poder legislatiu del Parlament, la Generalitat ha pogut acluar des de 1981,

en especial amb el Pla de Sanejament de 1982 (11). El Pla de Sanejament representa un trencament clar

amb la tradicio intervencionista i on lent retorn cap al mercat aparent. Aquest retorn nom6s es completara

amh la plena restauracio dell poders de l'Assemblea.

El Pla de Sanejament es un projrcte de control de la pol.lucio de dotze anys de durada, que coordina

Ies deu taifes d'aigua que el centralisme havia treat a Catalunya. La coordinaci6 s'aconsegueix amb

diners i aquests diners s'aconsegueixen amb el descobriment d'un minim de principis economics. S'ha

creat una taxa de pol.luci6 de l'aigua anomenada CIT, Canon o increment de tarifa. El CIT aporta els

recursos necessaris per construir les plantes depuradores i el clavegueram (Taula 3). Encara que el Pla

de Sanejament to molts problemes estructurals, representa el primer retorn a on mercat aparent que pot

facilment tenir continuitat en la resta d'Espanya. (12)

Taula 3. El Pla de Sanejament de ('atalunya

('IT de 1985 17,90 ptas/m'
Ingressos previstos 1985-96 89.000 milions de pres.
dels quals per CIT 87%

Inversions noves 1985-96 49.000 milions de pres.

Zona 5 (Barcelona)

Industries 4.042

Pous industrials 709
Consurn d'aigua industrial 1983 215 Hm'
Consurn domestic 1983 263 Hrn'

Nola: La poblacio de Catalunya es de 6 milions d'habitants amb 13 zones del Pla de Sanejament. La zona 5
que abarca Barcelona to el 75% de la poblacio i inddstria de Catalunya.
Font: Flaborat de la Junta de Sanejament i del Pla de Sanejament de Catalunya.

El cost del control ambiental es el quart punt significatiu en la construcci6 d'un Medi Conscient.
Aquest cost no ha de ser massa elevat si hi ha on us adequat de recursos i coneixements. La despesa

efectiva per aire net a Londres va ser de 30 pessetes per persona entre 1958 i 1968. En aquest perfode

set estacions de control de Londres Central durant els mesos d'hivern varen registrar disminucions de
nivells de fum de 309 pgm' a 61 µg/m' i de SO, de 430 pg/m' a 205 pg/m' acompanyat d'un 50%
d'augment en insolaci6 (13). El Clean Air Act de 1956 va aconseguir aquests canvis. La Ilei es basava

en un estudi comparatiu de I'origen de la pol.luci6 de ('aire (Taula 4), el reconeixement de la importancia
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produida pcl fumar. (IS ). 1.1 tumar es me', pen(((is que Ia pol.lucio acrid, en nivells de nuortalitat i morhilitat

i alecta els nlateixos organs humans. Aixi que papa la pena veure yue esta passant amh el fumar.

Primer, el fumar avui es reconeix que es un problema i s'estan adaptant mesures a nivell nacional
i internacional. En segon Iloc, els paisos de renda mes elevada son els que han pres mes mesures de
control. Tercer, el fumar s'ha reduit considerablement en cls paisos rics en grups especifics, pert) no a
nivell de pohlacio general. (Taula 5). Quart, els aspectes educatius en grups especifics semble I'esfor4
mes productiu en I'actualitat (Taula 6). I cinque, en cl futur s'ha d'anar cap a un canvi en el d'et a
compensacio pets danys causats per la venda del tabac o mes intervencio semblen inevitables.

F.I fumar ens dona la mida de Ics posibilitats del medi conscient. Com podem protegir eI medi ambient

quan no som capacos de protegir-nos nosaltres mateixos?

Taula 5. ('onsum de cigarrels per persona adulta

1975 1950 1960 1975

Franca 530 930 1320 206))
Alemanya 720 630 1630 2600
Italia 450 660 1260 2102
Regne Unit 1590 2180 2760 3113
Espanya 390 430 1567 2341

Font: R.N. 1 , cc. ed.. Tuharro Consumption in Various Countries, London Tobacco Research Council 1975.

Taula 6. El fumar en grups exemplars

'4 de Iuinadors

EU Nova Zelanda Catalunva
Anv %r Any % Anv %r

Metges 1949 60% 1963 33% 1986 52%
1975 21% 1976 17%
1983 8% 1984 13%

Suecia (' atalunva
Anv %r Anv %

Nois estudiants 1971 41% 1982 78%
1976 27% 1986 57%

Noics estudiants 1971 47% 1982 68%
1976 40% 1986 48%

Font: E1 . 1ahorat de L. Salleras. 11. Pardell, J. Canela, J. Vague i P. Plans, Artitudes v hdbitos tahoyuu os de los
medicos de Catahutra , Servei de Promocio do la Salut , Barcelona 1986 i Department de Sanitat i Seguretat
Social , Ec6ccacid per a la sahu a 1 'esola, Barcelona 1984.

El coneixement humd com sistema de control del medi ambient

El coneixement humd es Ia variable principal en I'adaptabilitat humana. EI nostre us dels coneixements
ha de ser I'eina principal per controlar el medi endo i macroecolt)gic , en base a definir les (ides, les
solucions i I'cducacio per un medi conscient.

La nostra actitud davant I'economia ambiental depen de la manera corn interpretem Ies dades. Un
medi conscient utilib.ard dades que permeten solucions locals a problemes locals , que inclou inputs humans
en chides ambientals ( Cl (Jua( pcrmet I'adaptabilitat com a variable signficativa ) i minimitiara Ies necessitats
d'informacio en floe de coneixements . No Iota la informacio es imprescindible encara que ens dona una
idea general , per ava(t)ar el contingut economic i per complementar solucions actives. (19)

Ladetinicio de solucions per un medi conscient dependraen I'existenciade mercats i dressde propietat,
Ies possibilitats de mercats aparents i l'us correcte de la intervencio . Quin es el propt)sit d'una intervencio?
Les regulacions , les normes i les prohibicions son un complement necessari del medi conscient. Pero
com ja s'ha (lit , la intervencio no es la solucio unica als problemes ambientals.
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Perultint, I'usdcI'educaciodeterlttlnaracoltI'homccsfacolalentdel eumediambient.I cducacio

aqui la definim ampliament per a incloure:

a) Els aspectes politics del medi , es a dir com veuen i valoren el medi ambient I'Eleccib Publica
o Public Choice , les persones que defineixen i duen a terme la intervencio.

b) L'aspecte del consumidor i el medi ambient , o quart esta disposat a pagar I ' individu per a un
medi conscient.

c) L'aspecte dels grups d'interes i el medi ambient , es a dir com reaccionen davant el medi conscient
els grups que no for-men part de la intervenci6 pdblica davant del mercat . La importancia d'aquests grups
sovint noes teen compte excepte com a noticia , perque no participen en el proces de formaci6 de politiques
ni en el mercat . Tot i aix6 poden tenir lloc canvis en la politica o en el mercat per I'actuacib de grups
ambientals i d'altre mena.

d) L'aspecte de formacio i el medi ambient o cone un medi conscient s'integra en el sistema educatiu.
e) L'aspecte economic i el medi ambient o corn les questions ambientals s ' integren en el pensainent

economic.

Gracies a definir les dades, les solucions i els valors educatius, I'home obte coneixements i la seva

adaptabilitat per a controlar el medi ambient. Un medi conscient no es I'Eden ni ]'hone cap deu. Per(

pertanyem al medi ambient i les accions humanes poden fer aquest medi ambient compatible amb I'activitat

economica . No sera un medi ambient Iliure de pecat original , perb la bellesa es una fragil Ilor en la nostra

supervivencia Ilunyana.
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